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Седници Савета Севернобанатског управног округа, одржаној 8. септембра, којом је
председавао начелник Владимир Илић, присуствовали су представници локалних
самопурава, полиције, као и представници Покрајинског секретаријата за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

  

      

Како је закључено, обавеза локалних самопурава је да Оделењу за ванредне
ситуације у Кикинди достављају месечне извештаје о стању на терену, када је,
између осталог, реч о одржавању кишне канализације и пропуста и стању ободних
канала и каналске мреже. У циљу примене Закона о ванредним ситуацијама
утврђено је да мора да постоји боља сарадња између Оделења за ванредне
ситуације и локалних самоуправа.

  

Расправљано је и о мерама које су локалне самопураве предузеле у вези  преноса
надлежности са тржишне на комуналну инспекцију. Локалне самоуправе спремно
дочекују 1. јануар 2012. године, односно  пренос поменуте надлежности, у делу
контроле промета робе ван пословних просторија. У том циљу извршена је
едукација комуналних инспектора.

  

Било је речи и о мерама које би допринеле смањењу броја самоубистава.

  

Представници Полицијске управе Кикинда изнели су алармантне податке о
неупоредиво већем броју самоубистава на територији Севернобанатског управног
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округа, од броја погинулих у саобраћајним незгодама  и лица настрадалим у
пожарима.

  

У  периоду од 1995. до јуна 2011. године у нашем региону 909 људи је извршило
самоубиство, а у истом периоду у саобраћајним незгодама је погинуло 361. лице,
док је у пожарима страдало 49 особа.

  

Како је назначено, потребно је ангажовати све друштвене чиниоце на превенцији
суицида, било оснивањем Центара за превенцију, отварањем СОС телефонских
линија, едукацијом опште популације, укључити посебние службе, састављене од
учитеља, професора, лекара, социјалних радника, свештеника.

  

Локалне самоуправе се обавезују да једном месечно достављају Оделењу за
ванредне ситуације извештај о стању на терену, а договорено је да се на  нивоу
округа организује округли сто са темом “Превенција суицида”.
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